
 

 
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA  

 

Ata da 15ª reunião ordinária  do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Varginha   -   INPREV.  

 

Aos 12 dias do mês de dezembro de 2012, às 16 h e 10 min. na sala de reuniões do INPREV, 

situado  à Praça Marechal Deodoro, 120 – centro, nesta cidade, com as presenças do Presidente do 

Conselho de Administração – Sr. Estevam Tavares Silva,  Diretora Presidente – Sra. Vera Lúcia de 

Souza Mattos, Chefe do Serviço Financeiro – Sr. Paulo Alexandre Praxedes, Administrador do 

Comprev – Sr. Edson Crepaldi Retori, e Representante do Executivo – Sr. Glauco Alves Cadonazzo 

e como convidado o Sr. Marcelo Frattini consultor do Risk Office empresa que presta serviços  ao 

RPPS realizou-se a 5ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do INPREV com a seguinte 

pauta: 1 - analise do desempenho das aplicações financeiras no mês de nov/2012. 2 – Política de 

Investimentos: definição sobre limites para as aplicações financeiras em 2012.  

 

A reunião foi presidida pelo Chefe do Serviço Financeiro – Sr. Paulo Alexandre Praxedes, em 

observância ao disposto no  Art. 3º da Portaria 10.174/2012 e no § 3º do Art. 3º do Regimento 

Interno aprovado pela Resolução 004/2012 do Conselho de Administração. 

 

Quanto ao item 1 da pauta: analise do desempenho das aplicações financeiras no mês de nov/2012 o 

Sr. Presidente apresentou os seguintes números  

 

quanto ao item 1 da pauta: avaliação dos resultados das aplicações financeiras do mês de novembro 

de 2012 - o presidente apresentou os seguintes números: meta atuarial 1,09% rendimentos de 0,66% 

um resultado negativo de 0,43% pontos no mês, enteretanto,  

 

no acumulado do exercício para uma meta atuarial de 10,77% temos uma rentabilidade de 22,15%, 

apresentando um resultado positivo que supera a meta atuarial em 11,38% pontos. Franqueada a 

palavra aos membros do Comitê estes se manifestaram sobre o resultado negativo no mês de 

novembro e  reconheceram o expressivo resultado positivo já alcançado no exercício de 2012. 

 

Quanto ao item 2 da pauta –  Política de Investimentos: definição sobre limites para as aplicações 

financeiras em 2012. o Sr. Presidente apresentou sugestões que após amplo debate, esclarecimentos  

e manifestações  foram alvo de deliberação com a aprovação  dos seguintes limites 

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS  

Ativos: 

fundos compostos de 

Adequação          

Resolução 3922/10 

 

Previsão 2013 

apenas títulos públicos Art. 7º inciso I alínea B 60,00% 

renda fixa / reverenciado RF IMA  IDKA Art. 7º inciso III 22,00% 

renda fixa Art. 7º inciso IV 1,00% 

crédito privado Art. 7º inciso VII alínea B 5,00% 

Ações referenciados Art. 8º inceso I 4,50% 

ações Art. 8º inciso III 12,50% 
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multimercado - aberto Art. 8º inciso IV 0,50% 

participações - fechado Art. 8º inciso V 4,00% 

Imobiliário – cotas negociadas em bolsa Art. 8º inciso VI 2,50% 

Nada mais havendo a ser tratado o presidente do comitê de investimentos encerrou a presente 

reunião e eu Edson Crepaldi Retori lavrei a presente ata que lida e achada conforme vai por todos 

assinada. 


